
A faluról ennyit tudtam mondani, de arra, aki szeret túrázni a természetben, még sok érde-
kesség várhat. Ilyen az országhatárnál található védett területnek nyilvánított domb, ahol 
sokféle védett gyík található. Az erdőben járva, vagy egy-egy dombra felkapaszkodva biztos, 
hogy látunk vadállatokat is. A friss levegő jót tesz mindenkinek. A vadászat és a halászat is 
sok érdeklődőt vonz erre a vidékre. 

A falusi élet a hétvégéken nagyon nyugodt . A hétköznapokat viszont színessé teszik a 
pletykák és a libák. A libát azért említem, mert nálunk majdnem minden család tart libát. így 
is elég érdekes ez a falu, de én mint sport kedvelő ember, még színesebbé tenném. Persze jó 
sok pénz kellene hozzá. Először is egy kijelölt részen egy kicsit kiritkítatnám a növényzetet az 
Ipoly par ton a horgászok számára. A fürdőzőknek egy mozgó büfét létesítenék. Az áradást is 
figyelembe véve, mólókat építenék a kellemes séta érdekében. A falu mellett szép dombok ta-
lálhatók. Oda sífelvonókat tennék. Megvennék egy pár öregebb épületet és tájházat létesíte-
nék bennük. Végül pedig egy gyönyörű kastélyszerű szállodát építenék medencével a köze-
pén. A falusi életet nem hagynám megváltoztatni, de bizonyos szinten a tur izmus lenne a 
meghatározó. Lehet, hogy csak álmok maradnak a gondolataim. A világ viszont minden perc-
ben változik, úgyhogy semmi sem biztos. 

Az sem lenne baj, ha ilyen maradna a mi Ipolyvarbónk. Remélem, még sokáig megőrzi 
nyugodt arculatát. Szeretek itt élni, mert minden ide köt. 

Felkészítő tanár: Z. Urbán Aladár Kois Szilvia 

Hogyan ápoljuk iskolánk névadójának emlékét 
Ipolynyéken? 

Az Ipolynyéki Magyar Tannyelvű Alapiskola 2000. december 9-én, kedves ünnepség kere-
tében vette fel Balassi Bálint nevét. Az okiratot, amely a tiszteletbeli nevet hitelessé tette, Szi-
geti László oktatásügyi államtitkár adta át az iskola igazgatójának. 

Balassi Bálint születése és halála tájainkhoz, a Felvidékhez kötődik. A zólyomi várban látta 
meg a napvilágot 1554. október 20-án. Tizenegy éves korában Nürnbergbe ment tanulni, majd 
a kor neves prédikátora, Bornemissza Péter nevelte. Mozgalmas élete volt, vádaskodás és vi-
szálykodás kísérte éveit. Életútja kacsolódik az Ipoly mentéhez is. Kékkő vára, amely a járá-
sunkban - a Nagykürtösi járásban - található, a Balassák tulajdona volt. Balassi Bálint több 
évig élt Kékkőben. 

Vitézségével és bátorságával megbecsült helyet vívott ki magának a magyar történelem-
ben. Szerette és tisztelte az anyanyelvét. Ő az első igazi nagy magyar költőnk, aki a magyar 
nyelvet a klasszikus irodalom magaslatára emelte. A magyar szerelmi költészet kimagasló 
személyisége. Kedvelte a természetet, a vitézi életet, a „fehérnépet", egyszóval az élet öröme-
it. Igazi reneszánsz ember volt. Kalandos élete során élt főúri udvarokban, harcolt katonaként 
a végvárakban a törökök ellen. Védte Eger várát, Érsekújvárat és Esztergomot. 1594-ben Má-
tyás főherceg seregében harcolt. Esztergom vára alatt, az év májusában, mindkét combját egy 
török ágyúgolyó találta el. Néhány nap múlva vérmérgezésben halt meg. Még negyven éves 
sem volt. Végakarata szerint Hybbén temették el, édesapja és öccse mellé. Ma is ott nyugszik 
Liptóban, a Magas-Tátra alatt. 

Iskolánk minden évben megemlékezik a költőről, születésének és halálának évfordulóján. 
Kulturális műsorokat adunk elő, ismertetjük a költő életét. Az iskola tehetséges szavalói 
mondják el névadónk egy-egy versét. Célunk, hogy mindenki minél jobban megismerje Ba-
lassi Bálint munkásságát. Vetélkedőket is szervezünk, ahol 3-4 főből álló csapatok mérik össze 
tudásukat: „Ki tud többet a költőről?" címmel. Büszkék vagyunk arra, hogy csapataink dere-
kasan megfelelnek az írásbeli és a szóbeli kérdésekre egyaránt, ami azt jelenti, hogy a legtöbb 
diák tökéletesen ismeri az iskola névadójának életét. 

Évente egyszer, a költő születésének évfordulóján, ellátogatunk a kékkői várba, ahol rövid 
kul túrműsor keretében emlékezünk rá. Minden évben tanulmányi kirándulást szervezünk a 
zólyomi várba, ahol diákjaink gyakran rákérdeznek, pontosan hol is született a költő. Talán a 
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mai emeleti képtár egyik sarkában lehetett az a hálófülke, ahol édesanyja a világra hozta. Saj-
nos, az idegenvezetők nem tudják, vagy nem akarják tudni a választ. 

2004 októberében, születésének 450. évfordulóján szeretnénk ellátogatni Hybbére, az evan-
gélikus templomba, amelynek kriptája a hamvait rejti. Halálának kerek évfordulóján szavaló-
versenyt rendezünk. Minden év májusában - immár harmadszor - ún. Balassi-díjat osztanak 
ki iskolánkban. A díjat Oláh Szilveszter, neves szobrászművész alapította, ő készíti és adja át 
a bronzból készült emlékplaketteket azoknak a tanároknak, szülőknek és diákoknak, akik er-
re a legméltóbbak. Erről egy bizottság titkos szavazással dönt. Egyébként Oláh Szilveszter az 
alkotója annak a domborműnek is, amely iskolánk előcsarnokában az állandó kiállításunk dí-
sze. 

Büszkék vagyunk arra, hogy abba az iskolába járhatunk, amely Balassi Bálint nevét viseli. 
Arra is büszkék vagyunk, hogy „végvári vitézként" mi is magyar iskolában, a magyar nyel-
vért harcolhatunk. Hiszen nem mindegy, hogy a mai és a majdani diákok mennyire azonosul-
nak a névadó személyével, nevével, munkásságával és mindazzal az örökséggel, amit az utó-
dokra hagyott. 

A felkészítő neve: Kosuth Mária Magdolna Oroszlány Anita 

Kassai utcákon 

Rövid csengetés, ez biztos nagyi lesz. Mind a hárman egyszerre szaladunk ajtót nyitni. 
- Ki jön fagyizni a városba? - kérdi nagyi köszönés helyett az ajtóban. Pár perc múlva már 

az autóban ülünk, és vidáman gurulunk a belváros felé. Nagyi háza előtt leparkolunk, aztán 
gyalog megyünk a városközpont felé. 

A Főposta előtt haladunk el, amelynek egyik épületét 1941-ben bombatalálat érte. Nagyi 
szerint ma sem tudni biztosan, kik tették, ám lehet, hogy ez volt az oka - vagy ürügye - Ma-
gyarország csatlakozásának a II. világháborúhoz. Nekem kicsit érthetetlen ez a dolog, de arra 
irigykedve gondolok, hogy Kassa akkor magyar volt. 

Tovább megyünk és egy hosszú fasorba érünk. A fasor az Óvárosházhoz vezet. Ott van a 
Polgármesteri Hivatal. A polgármestert én is ismerem, magyar ember. 

A Mészáros utca következik. Kicsit balra van a Márai-ház. A falát gyakran díszítik piros-fe-
hér-zöld szalagos koszorúk. - Márai Sándor nagy magyar író volt - magyarázza nagyi 
Amerikában halt meg. Nem ebben a házban született; csak fiatal korában élt itt. A szülőházát 
sajnos lebontották. 

Egy keskeny utca, és máris kint vagyunk a Fő utcán, ahol a világ legjobb fagyija kapható. 
Be is sorakozunk azonnal, és mindenki maga kéri a fagyi-gombócokat, nagyon nagy a válasz-
ték. 

- Vanilkovú a jahodovú. 
- Pistáciu a karamelovú. 
- Melónovú a jablkovú - kérjük sorban a kiszemelt színes masszákat; kinek mire van étvá-

gya. Szlovákul kérjük, mert a fagyis nem tud magyarul. Bizony kevesen beszélnek már Kas-
sán magyarul. Azt mondja nagyi, hogy még tízezren sem vagyunk, pedig a városban több 
mint negyedmillióan laknak. 

A fagyigombóccal leülünk a sátor alá az utcán. Nyáron rengeteg, szépen berendezett sátor 
van az üzletek előtt, ahol az emberek üldögélnek sör, kávé, sütemény vagy fagyi mellett. Szor-
galmasan nyaljuk a fagylaltot, vigyázva, hogy le ne csöppenjen, bár az sem lenne tragédia, 
mert a Fő utcán folyik egy kis patakocska, s abban megmoshatjuk ragadós kezünket. Amikor 
kicsik voltunk, addig ugráltunk rajta keresztül, amíg bele nem pottyantunk. 

A fagyi elfogyott, indulunk a Dóm felé. A fagyizóval szemben egy szép házon leng a szlo-
vák zászló. Ez az Alkotmánybíróság épülete. Azelőtt Dessewffy-palota volt. Előtte van a nem-
régen felújított Szentháromság szobor, folytatása egy csupavirág kis park. Közepén szökőkút, 
ezt azért szeretjük, mert a peremén körbe lehet futni, és a vízben piros halak úszkálnak. Az ut-
ca bal oldalán van egy ház, ami nekem nagyon tetszik. Ez a Kassai Koldus háza. Gyönyörű 
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